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AJIbTep HaTHBa MHpy?
He.l\aBHO coaercxaa
H MHpOBall
npecca nepenaaa 3allBJleHHe 10. B.
AH.I\pOrroB3,.B .KOTOpOMKOHKpeTHo H
lICHO .l\aHa ouenxa HblHeIllHeH 06cTaHOBlm·B MHpe 11 yKa3allbl OTBeTHble
MepbI,· rrpHHHMaeMwe B CB1I3HC 3THM
CCCP H .l\pyrHMH COl.\HaJlHCTH'IeCKHMH crpanaun,
CaMbIM nepBbIM maroa Cosercxoro
npamrrenscraa
6b1JionpHHHTHe ,IleKpera 0 MHpe; G rex rrap HHKTO He
anpase 06BHHHTb naury CTpaHY, aaui
COUllaJlbHO-06meCTBeHHbIH CTPOH B
BOHHCTBeHHOCTHH rereMOHH3Me. MbI
rnepzro CTOlIM Ha. npnammax, pann
I<OTOPblX csepumaacs
BeJlHKaH OK'T1I6pbCKaH COl.\uaJlHCTU'IeCKaH pesoJlIOl.\HlI, pa nn KOTOPblX C uapCKIBI ca~W.l\epMaBlleM 60POJlHCb nymnue Cbl-

Uudista] aid en oll1:ud
hetke Rootsi delegatsiooni

teisigi. _Fotcgraaf
vastuvotust.

Metsauduskorpust
on MMT uus boone
vaatamisviiiirsuseks
ka
valtsturistidele,
. Novembrikuu
.eelvihnasel
'kolmapaeval
saabus ootamatult {ka maja Sen! ainus telefon
praegu ei toota)
kohale
bussitiii.s
t66msameelseid
neide j a noormehl,
Helsingi
iilikooli p611umajandusiili6pilasL
Ringkiiigule
majas ja veidi pikemale peatusele
veelaboris
i_iirgnes
jutuajamine
teaduskonna
nou~ogu
saalis. P6hjanaabritest
tulevasl
agnonoome huvitasid
viiga p~ljud kiisimused,
mis puudutasid
meie vabariigi
p6Uumajandust,
maaparandust j a oppetoo korraldust
EP A-s.
Teatavasti

tunnistatud

(JVembrikuu
kujunes
meie
korgkoolide
komsomoliaktiivile viigagi pingeliseks. Koigi3pealt tuti muidugi paika panna
funktsioniiiirid
ja rakendada
need
tiiispingega toole. Peab aga miirkima, et komitee koosseisus
algas
selie aastaga polvkondade
vahetus
- vanad lahkuvad,
uued tulevad
asemele. Viimastel, nagu voib arv_ata, jiiiib kogemusi
suhteliselt
napiks..
Seepiirast kutsutigi ellu EPA aktiivilaager, mis toimus 12.-13. novembrini looduslikult
kaunis PangodLs. Esimene lumi ja iisnagt kii~
((! tal'vepakane
aga viis vist paljude .aktivistide motted teise suunda,
Sest millega muidu seletada .asjaolu, et loodetud 100 asemel saabus
inimi3si 60 ringis. Tulemata jiiiijate
puhul· ei tohiks
nagu kasutada
viiljendit «passiivne», ent seda arutagu juba teaduskondade
biirood:
Uhe karistusena aga voiks nimeta"/
da mittetulijatele
ilmajiiiimist
nende kajte piievi.l uritustest..
...~.~ is seal sUs toimus?
N agu
fVI maini(ud, saabusid asjClosalised koos vastava varustuse.
gaJ2. novembri louna paiku kohaleo Kokatiidrukud
ja majandusbri"
gaad tegutsesid. Ka ahjud kiidesid
" ninjl andsid
juba sooja. Muusika
fuli nurgast, kus pusis makkide .ja
lintidega
Kuldaf
Koch esimeselt
kursuselt.

, ...

-~.

'HcHdre

on tabanud

undlstamas

Kiisimusi
sadas kiill
Eesti rnullastiku, muldade
lupjamisvajaduse,
soode ja nende
kuivendamise
jms,
kohta.
Allakirjutanu
koos dots, V.
Tammega
piiiidis kiilaliste teadrnishirnu r ahuldada: Siis tuli ettepanek
naost-nakku
kohtuda ka meie. i.ili~
opilastega.
Ega midagi,
tuli kiiepii-.
rast oleval 6pperiihmal
(MP-IV)
«aeg maha v6tta»
ja. jutuajamine
jiitkus ringauditooriumis.
Jiirgnes
vastastikune
vestlus tudengite
toodest-tegemistest,
praktikast, EUE maaparandusruhmadest,
vaba aja veetmjsest,
stipendiumist,
iihiselamust
jne.
.
Saime
meiegi
teada
uht-teist

Novembrikuu
N

Ella

Soome iili6pilaste
olrnest:
stipendiumi asemel saab seal votta volga (mis on teatavasti
v66ra oma)
ja ka seda, et meie tUdengi
ifhiselarnu iiiir on Jigikaudu
25 kordaviiiksem soomlase
ornast, Allakirjutanule
kui pedagoogile
jai k6ige
enam meelde sealne tihe konkursis6el ja sellest tulenev iirgas ja opihimulille
iili6pilaskond
...
Vastastikune
kiisimine-kostmine
oleks voinud niihtavasti
kesta kaua,
kuid kiilalisi ootas lOlmasook
«Kasekeses» j a meid poolelijiiiinud
too.

Kui koikidel magamiskohad
teada, vois juba sooja toidu kallale
asuda. Enne muidugi
tuti laager
avada. Laagrivanema
funktsioonid
olid usaldatud Arno
Kaseniidule.
Tema jiirel iitlesid oma sona sekretiir Toivo Aalja,
Asser Murutar
ja Vello Tamm ELKNU Tartu Linnakomiteest.
Koik
viiljendasid
lootust,
et laagrist on tohusat abi
ja kasu meie noorele aktiitJiperele.
Piirast sooki asuti kohe ka loengute ja oppuste juurde. Koigepealt
voeti vaalluse alla globaalprobleemid meie ja maailma
noorte seas.
Niiitliku materjali ja oh/rate ..faktidega ilmestatud
kiisitlusega
pani
Paul Kenkman koiki kuulama.· Piirast viiikest lodvestavat paus{ tuli
piievakorda laagri nael ,......niiidiskoosolek. Sest meie suurkoolis
on
koosoleku nouetekohane
liibiviimine
haruldane
niihtus, seda eriti kursuste tasandil .. Teaduskonna
koosolekutel tehak_se aga /ihtsalt mitmeid vigu.
Tegemist oli niisiis EPA «e_hi!usteaduskonna» koosolekuga. Pohrkrriakohas~ liibiv!imist iiill{!s ar~e~tussektori ]uhata]a Helr KugemagL Et
asi Uiga ametlikuks
el liiheks, sUs
olid ettekanded, sonavotud ja kiisimused koostatud
naljaga
poole.ks
ning suure fantaasialennuga.
Kurgr
naerupahvakud
SCtalist iiha sagenesid, ei 1J!uu~ul1:ud.et.~l!.votmi,!e nal-.
jaks. Et ]uhtrnus- ]a tooorgamd valrtr

Bapurascxoro
noronopa
COXpaHlIJlClI
npHMepHbli! napnrer CHJl, a rro lI.1\epJIhIM.3apll.l\aM .l\aMe aexoropuit nepesec na cropone -ccsepoar.taarnneCKOro 6JlOKa.
Korcpsnt rOA napo.au MHpa rOJlOCYIOT.rrpOTI!B BOHHbI, npornn cuepTH, aa MH3Hb H C'IaCTbe na 3eMJle.
Ho no KaKHM-To rrpH'IHHaM BOJlH HaPO.l(HblX MaCe He .n:OXO.l\HT (?) .1\0
nap.naveurapaes-neaoxparoa
3arra.l(a, H60 penrenns rrOc.1eJJ;HHx- rrpeJlOMJI\;HHe BOm! nepaux na 180 rpa.l\yCOB. ;I.eiicTBlIre.'lbHO, CBoii xapxan
aaxcnee smpa acex,

O.ll,HaKO npapozta COTBOpllJla '1e.JlOsexa He .l\Jlll caoero c06CTBeHHoro
YMepmBJleHHH. Tlpapoaa aarpasnsa
nenoaexa pa3YM0)1 B nououn, ce6e,
HbI II .l(O'lepH napona.
,l\JlH pa3BHTHH caMOH ce611. H pa3YM
HMilepHaJlllCTHQeCKHe rocynapcrna
He anpase yrposcarr,
onaCHOCTbIO
3ana.l\a Bcei! caoea CYIUHOCTbIOYMe . xa racrpodra .
.l\aBHO noxaaana MUpy - ooparnoe.
Ilpnxepov TOMY CJlYMaT C06b1TIIH B
«Y QeJlOBe'leCTBa CJlIIIllKOY xaoro
Ilanecrnae,
JIllBaHe, I'peua.re. Ilapy
aanax, xoropsre He pemaIOTCSI roasxo
.l(Heii aasan rrocaeaoaaxo UIIHII'IHOe H3-3a OTBJleQeHHH KOiIOCCaJIbHblX xrao<j!HUllaJlbHOe cooouienne 113 rOC.I\e- repaansaax,
IIHTe.l.1eKTyaJlbHblX u
papraaeara
ClIIA 0 rOTOBHIUeMCH ,l\PYrllX pecypcos,» YKa3aHO B
aananenaa
ua Huxaparya.
3aHBJIeHIIII COBeTCKoro PYKOBo.n:HTe. TaKIIM 06pa30M, ecna COUHaJUICTH- .1H.
secxae
CTpaHbI; H npescne
scero
TaK BOT, HMeHHO pasyx H .l\OJlMeH
CCCP, BbI.I(BllraIOT IlOCTOHHHOTOJIb- ,l\OMHHHpOBaTb B .l\eJlax '1eJlOBe'leCT-.
KO MHpHble, uanpaanenuue
na pas- aa.
pansy, nosepae, .ae.1JOBOecocymecrH rrO~)TOMY ancnae JlOfH'IHbI H
aoaaane, KOHCTPYKTIlBHble npenao- onpasnaau
peurenns COBeTCKoro py_
JKeHllll, TO npaBHTMbCTBa 3arra,ila KOBO.l(CTBa II JIPYrllX COUllaJlIICTII'IeB npOTIIBO~
B.bl,llBllraIOT HOBble, CKHX crpan, npunnr ux . B OTBeT .Ha
«60.1ee ·M:i:lJiepH>!'l·gpi08altllble,. KOH- HaQaTOe pa3MemeHIIe xpuaar ax pa- .
uennna Tuna: «EcTb seura nOBa1KHee KeT B Espone, rpytio HapYIlIaIOIUee
MHpa ... »
paauoaecne BoeHHbIX CHJl B MHpe.
BcnoMIIHalOTcH c."IOBa JI. H. Bpexc.
R Hi JIeiIlIH rOBOpIlJl, 'ITO JlI06aH
aeaa: «Pa3YMHoii a.ThTepHaTHBbI MH- peBOJlIOllHlI ecrs TOJlbKO -rorna peaoPY - HeT!:'
JlIOUIIH, xorzra OHa YMeeT ce6H satuaMHorOKpaTHO
KaK cOBeTcKHMH, ma-rs.
TaK II 3apy6e)!{HbIMll (8 TOM '1I1c.'1e u
aanannuwn)
cneuaanacraua
na
MbI ...;_ MHpHble JlIO.l\H,HO CTaBIITh
KOHKpeTHblX uII<ppax 6hIJlO ztoxaaa- ce6H aa KOJlCHllHe rr03BOJIHM!
HO, 'ITO B Eapone .1(0 nacroamero
BpeMeHH MeM,l\Y HATO II CTpaHaMH
BJl3.l\HMllP MEPKYUIEB

Tana on ALMA VU konverents

Mis probleemidega
oleme tegelnud enne XXII konverentsi?
Usun, et iildjoontes
voiks kogu
ALMAVU tooga rahule jiiiida. Koiki toid iira teha ja k6ikide soove
MART SEPP
rahuldada.
me kindlasti
ei suuda
ega plaanigi,
agil
oma ala entusiasfidele
piiiiame tingimused
kindlasti luua. Ainuiiksi
tehnikaspordiklubi (TSK) loomine tekitas sellise
soovide probleemistiku,
millest j iitvane mate seltsimeeste hulgast, vois kuks tegevust
tervele
linnaorganiarvata, et koosolek
liiheb
korda satsioonile.
vigadeta. Ent vota niipust.
Tehti
Voiks
kusida,
miks
seda
vigu kiill, ja paar iisna tosist.
ALMAVU-d
ikka
vaja
on? Osa
Jiirgnes elav koosoleku
arutelu, juhte
arvab,
et see
on komi tee
mida
juhtisid
Heli Kiigemiigi ja paari-kolme
mehe
huviala.
UksToivo Aalja. Minu meelest jiii sel- koikselt
.suhtutakse
ka TSK olelest iiritusest
igale
asjaosalisele
masolusse
«masillal6hkuj
ad».
midagi kasutikku
meelde.
Et aeg Aga ei ole siiani iihtegi PA numbiisna kiiresti edasi liikus, anti lima riL mooda .Iiiinud, kus ei· oleks toovaheajata sona
poliitilise okonoo- kasvatusest
raiigitud.
Oelge, aga
mi.a kateedri
endisele. oppejoule kus seda tood ja kasvatust
6ppeVello Malkenile
ja Arne Ibrusele perioodil. tehakse? Voi on ehk moni
teadusliku
k6mmunismi
kateedrist.
muu organisatsioon,
kus praktilise
Esimene luist peatus majanduse
tooga
tegeldakse?
SUt siis jiireliseiirasustel
Ungari·· ja Bulgaaria
dus, et TSK voiks j a peaks olema
RV-s, Saksa DV-.s ja Tsehhoslovakmassiorganisatsioon,
kus see isetekia SV-s ning meenutas malevapiiegemise
valus
vits# varem
kiitte
vi nendes
riikides.
Samuti jouti maksab,
kui lohakas
oled. Kui tehkonelda Mongoolia RV-st.
nikaspordiklubis
moni suhteliselt
Teise esineja
ettekarme oli juba odavam masin. tUdengite
kiies jag)1veidi
abstraktsem.
Tema peatus nebki, omandatakse
ometi oskusi ja
marksismi filosoofilisel
kiiljel ning kogemusi,
et tulevikus hakata vasplaanimajandusel
NSVLiidu$
vor- tutama
majandi
kalli masinapargi
reldes eespool mainitud sotsialismimaadega. Loengli huvitavust niiitas
.see, et untistati.
tiiiesti
ohtusook.
tu sisustati
meelelahutust
sUmas
Aga q.eg sq.i otsa fa jiit veel kusi- pidades. Siis liiks
lahti tants. Samustele vastamine. Room oli tode- mal ajal harjittati lavakiipseks iseda, et aktivistid
ei hoidnud oma tegevusetteasted.
Tunniaegse
tralii
uudishimu
vaka all ja kiisimused
ja mallu jiirel aflligi selleks voimaolid erinevatesi
valdkondadest.
lus ..
Siis tuti veidi .pidulikum
ohtuHeameelt tegi koikide teaduskonsoak. Ega selliseid laagreid ainult dade osavott ja etteastete mitmekec
oppuste
piirast
korraldata,
vaid sis us. Oli laule, ti.lntsu, pantomiimi,
ka eri teaduskondade
inimeste kok- niiitemiingu.
Kiillaltki soliidsel iiikuviimiseks ja tutvustamiseks.
Oh- riil oli tosiseid raskusi. Koos pub-

komsorTlolikomitees

..

eest.
ALMAVU on organisatsioon,
kus
on voimalik korda ja tiipsust luua.
Seet6ttu
on praegu
komitee eesmiirgiks
Iiikuda
jiirjepidevalt
ja
kindlalt
ALMAVU
too edasise
paralldarnise
suunas.
M6nele
asjaajajale ~tudengiIe
voibkiill.
paista,
nagu
seisaks
too, '. aga ega ekstreemsed
hiipped
organisatsioonile
kui tervikule
midagi
anna.
Niiiteks, kui ruumide
ehitamiseks
j a sisustamiseks
materjale
ja toopinke ei ole, ei aita siin mingi- ringijooksmine.
Jiiiib
siiski
jiirkjiiEguline materj alide otsimine
j a pohivaheridite
plaaniline
ettetellimine.
See on aga valdkond,
kus pohiko,
haga
spetsialistidki
sageli
hiitta
jiiiivad.
.
.
.
Parem voiks olla organrsatsloOlllline. too lasketiiru
ehitamiseks
ja
siderriete loomiseks
iihinguga
«Teadus». Too ei laabu vee I hiist! autobussi ja «keldri» ehitusel.
Organisatsiooni
esinduslik
asjaajamine
on
praegu samut! veel.llorgal
tasemel.
Kaadri. puudust
meil ei tule, vanad osavotjad
lahkuvad,
uued tudengid
tulevad
asemele.
Nii et,
potentsiaali
tehnilisekaIlakuga
korgkoom
jiitkub.
EPA

V. MIKITA,
ALMAVU .komitee

esimees

likuga ar~tati konkuris liibi ja tehit oiglatie otsus. 1 kohl liiks zooinseneridele" Suur·· vaimne harimine
eeldab .ka fiiiisitist harimist.
Taistuuridel as us toole sa un. Tema viiikeste inootrnete tottu ei saanud paraku koik seda
kasutada.
Saalis
af!d jiitkus tants ja trall, mis kestis iile siidaaa ..
(Jiirg

2. lk.)

(AI gus I. ·Ik.)
ooser 'erilisi oohejuhiumeid, ei ole
nud, . kui viilja aruata asjaolu, et
ahjud unustati ja kiilm. lippasmaj[a sisse. /!ratus [a hotnmikoiiimlemine soo]a ei toonud:
Seda tegid
..' soe tee'ja toil ning 'kiiresti organiseeritud liikumismiingud.
Et ootamatu
kiilmenemine
ja teroislikud
pohjused . takistasid
paari esineja
saabumist,
jiii puhapiieva
kavva
vaid nn. pressikonoerenis
komitee
eesistumisel.
Muudele kiisimustele
lisaks arutati
ulii5pilaspiievade pidamisi, Arutelu kujunes ootamatult
elavaks sellise kiilma piieoa kohta.
Tudengid oalutasid -siidant pal jude
as jade ide.
Suurematest
voiks
nimetada
iihiselamuie, iiliopilaste passiiosuse, meie ajalehe levittlinise probleeme. Lopuks kiisiti arvamllsl laagri
kohta.
Enamik jiii rahule ja tehti
ettepanek uue kokkusaamise
korraldamiseks veebruaris voi miirtsis.

·

* * *

aim piieva hiljem algas ti5eli-.
ne katsumus uuele komiteele
. --" Tartu ii/iopilaspiievad '83.
Sundmuste
kiiik on .enamikule teada. Reklaam kujunes
kiillaldaseks.
Uksikuid uritusi on valgustatud ajalehtedes (TRU ja PA).
Aga peatuda
tahaksin
moningatel
teistel
asjaoludel. Palju ali urituste kiiigus
kuulda virisemist,
et teaduskondadele ei jiitkunud
piiiismeid.
Kes
selles saudi on? Kursuste ja teaduskondade
kultuudorganisa{Ltorid!
Tore oli jiilgida agronoomide
te'gevust. Oigel ajai antrValdur
Kanne poolt tellimus
kursuste kaupa
komiteesse ja nende. tellimused rahuldati.
Teised tormasid aga viimasel
momendil
hiirda
hiiiilega
korniteesse
ning kukkusid
teaduskonna sekretiire
siunama.
Samal
ajal samad sekretiirid
toid tagasi
iisja noutud piiiismeid jutuga, et ei
ole soovijaid. Erm kehtis see aulamuusika piletite kohta.
Niiiidseks
aga' on uliopilaspiievad seljataga ja on kuulda mitmeid
artlamusi. Enamik kinnitab,. et ali
.legemist seni, parimatega. See muidug! roomustab komiteed. Ent siiski leeksin ettepaneku
koigile, kel
on arvamusi voi ettepanekuid
taoliste iirituste kohta (vol ka kaebusi), teatagu nendest
kas teadus~
konna sekretiiridele,
kirjalikult
komiteesse vOi ajiilehe toimetusse.
Teretulnud on .koik arvamused.
Argem hoidkem oma arvamust
voi
nurisem.iSt vaka all! SainuU. saate
intot anda ka komiteeliikmete
kauduo (Neid te ju tunnete?!)

K

* * *
Utnal sai· 22.-.24. nov. teaks
.. ." akfiivilaager,
sedakorda
va,
bariigi korgkoolide
komsomoliaktiivile.
EPA-t esindasid seksetdr Tolvo Aalja, asesekretiir Krista Sepp, arvestussektori
juhataja

V

Ongi
kiies
oodatud-kardetud,
kurb-ri5omus
viimane
loengupiiev.
Ole nelja aasta oleme piiev piievalt
kqD/ipinki niihkinud,
kiiinud- loengutel ja praktikumides
tarkust arnmutamas.
Paratamatult
jiirgneb
saamisele
andmise
aeg, mis tiihendab
uhtlasi
kd. iseseisvumise
'aega.
Esimese loengu on ji5udnud ajaratas juba mdlust kustutada.
Oli
see tuiis/ka vi5i midagi muud? Meid
alustas 75. Niigu- ja nimepidi koiki
kursusekaaslasi
meelde jiitta tundus voiinatu. Aga peatselt tundus,
et meid on just paras arv, ei rohkem ega viihem.
Esimene dekaan, Paul Kuldkepp,
energiline;
hingeit
noor, keUega
leidsid kiiresti kontakti. Tema andis meile Peeglite saalis kiitte ulii5pilaspiletid.
Teiseks dekaaniks sai
dots. Arnold Sau, Paraku ali saa~
tus selle vqstu,' et me tema kiie all
lopetaksime.
Temale jiii vastamata

Heli Kligemiigi,
ideoloogiasektori
iuhataja
AivG Sildnik,
Renaldo
Miindmets, Ivar Lepmets ja allakir-

Novembrikuu ...

juianu.

Tartu rahoa« kogunes
LRtl-sse,
kust kella 10 paiku viiljus
buss.
N aaberkoolil oli 15 kohia.
Paaritunnilise
si5idu jiirel
saabusime

loominguliselt,
vastaaalt piirkonna
eripiirale ja selliselt ellu oiia.
Uks probleem kiisitles tudengite
Viitnale.
food ......;;kas tudeng tohib ja peab
tootama?
Saime
iaataoa
vastuse
Kogunesime
suurde
sa ali, kus ning teada fakti, ei miiningates
meil pidid toimuma i5ppused.
liiunauabariikide ki5rgkoblides tiiiakvasi5nad .lausus ENSV Noor- se liibi eksperimenti tudengiie tasusoo-organisatsioonide
Komi- lise tijolerakendamise
hohia i5ppetee esimees Viljar Meister. Ta too korvalt.
riihuias, et laager ei ale moeldud
ii.r.gtnisena anti son.a iiliopilasspeisialiseerliud
kiisimusie lahendalaulupeo
«Gaudeamus
IX»
mise opetamiseks,
vaid eri koolide
,
orgkomitee liikmele. Saime ka
komsomoliaktiioide
tutoustamiseks
iileuoate
sportlikest
konkurssidesi
ning tiihtsamaie probleemide kiisit- parimale
kehakuliuuririihmale
ja
lemiseks.
sporditoost
uhlselamuies.
Kahetseti
Tutvustati piievakava ja tehti po- iiliopilasfe
meistrivoistluste
traditgus osavotjate
tutvustamine.
Hil- siooni katkemist 1966. a. Anti 100jutised Noukogude armeesse kutsu- tust, et jiirgmiseLaastal
pannakse
mised
olid
komiteede
koosseisu
sellele uus .alus. (Praegu voistelmuutnud.
TPedl
aktUv
koosnes dakse 16 alaI ki5rgkoolide spordi(v. a. sekretiir) ainult naistest.
klubide ja 14 alai vabariikli¢e vi5istSaime
tuttavaks
oma
kollee- kondade tasemel.)
..,
gidega feisfest ki5rgkoolidest. SeeSiis keerdus jutt 6. 8: juulini
jiire! algas laagri ametlik osa.
1984. a .. toimuvale
ulii5pilaslauluJuhtimise
v6llis
enda
kiiUe peale «Gaudeamus IX». Tui( vatja,
ELKNU Keskkomitee sekretiir And- et organiseerimise
ja ettevalmistares Raa. K6igepealt
riiiikis doku- mise alai on koik paika pandud.
mentatsiooni
vormistamisest
Ljud- Suured probleemid kerkisid. seoses
mila Malenkova. Kurdeti venitainist
atribuutikaga.lkka
puudub veel riiaruannete
saatmisel,
nende eba- tiku ja kunstilise,plakati
kavand.
oiget
vormJstamist
ja valgustati
PaljuSid erutas.probleem, .miks on
tiipsemalt
autasustamiste
ning laulupidu
Tallinnas,
mitte Tartus.
preemiareiside soovitamist.
Kuna Tartu laulula.va resto.ureerJIlmsiks tuii, ef sel aastaJ on va- mine venib, polevat see :uoimalik
bariigis
ELKNU Keskkomitee
au- K_iideU fudengeid; kes taoliS!e suurkirjaga autasustatud
38 tudengit,
mis on senr- vaikseim
niiitaja.
Ki5rgkoolidel tuleb teha sellest oma
jiireldused, sest tublisid
aktitliste
ju on kiillalt.
.
Siis selgitas Sergei
Medvedjev
komsomoliprozektorite
ti5i5d.
Ta
ri5hutas, et prOzektori illesanne ei
ole lugeda lampe, mis asjatult pi5levad uhika koridorides,
pedantne
kokkuhoid
(kuigi piiris korvale ei
saa sedagi jiitfa), vaid voitlus ebaperemehelikkuse,
lausa laamendamise vastu
oppehoonetes
ja eriti
iihiselarriides.
Rohutaii
koosti5o
vdjalikkust KOR-i ja olmesektoriga.
Seflustoo
keskkooliklassidega
ei
puudutanud
niivi5rd
EPA-t
kui
TPedl-d Ja TPlcd, kellel oli sellel
alai palju probleeme.
Kusimuste
kiiigus
kerkis
mitu
tiihtsat probleemi.
Niiiteks
kusiti,
ka.$ on mi5tet. kinnitada
ja soovic
lada koikidele liidu komsomoliorganisatsioonidele
tiiitmiseks
iileskut,seid-ettepanekuid,
ti5statatuna mingi organisatsiooni
poolt kuskil, niiiteks Kamtsatkal, ku~ tingimused ja
asjaolud tunduvalt erinetJad, vorreldes paljude
teiste piirkondadega.
Vastus (A. Raa): 19at asja tuleb
vaadelda dialektiliselt
(mitte tiiht.
tdhelt), probleemile tuleb liiheneda

A

J"

loengupciev,
ka rohumaaviljeluse
eksam,
mille
piirast ta niirveeris.
Miiletan teda
eelki5ige kui t66kat ja moistvat inimest.
_,
Eerikal va tab meld
nagu
alati
'vastu valvsa
riidehoiutiidi hoiatav
pilk: proovige te mul vaid viilisjalanoudes iiles lipata!
Sagimist
on rohkem kui muidu.
Nugimist,
naeru.
Maaviljeluse
auditooriumi
-ukse
taga tungleb
kiiratsev
jouk. Piiiitakse saavutada positsiooni eeliseid
naabrite suhtes. Sellist tavatui pilti niieb vaid kontrolltoode
eel.
Uks avaneb ning me laseme end
voOlust
kaasahaaratuna
esimeste
pingiridadeni
kanda.
Muidu
nii
hOredalt tiiidetud auditoorium sadb
tiina sootuks teise ilrne. Veidi iirevama, ootusrikkama.

Siseneb prof. 1. Lepaji5e, kellega
ongi meie viimane, pollumajandussaadusfe siiilitamise loeng. Ei Saa
temagi moi5da minna
praegu nii
aktuaalsest,
rahutust tekitavast soja fa rahu probleemist.
.cAgronoomide osatiihtsust
ei VOl
.alahinnata. Nad .on paljude probleemide- lahendamisel
erilisel., ja
juhtival
kohal.»
Li5petuseks utles
prof. J.' Lepaji5e: «Teie peate tundma ja meeles pidama, et teie usa
on iiiitmiselt suur. Olles selle elukutse omqvdanud, voib teid onnitleda, I?/.. olete 'valinud iilla. ameti.
A
k
d b
gronoom .on see, es toi a koos
kolleegidega
inimiihiskonda.
Inimese toitmine
on meie
ptobleem
nr. 1.»
Jiirgnevalt
vottis sana dots. H.
....

Et p61lumajandus
ilma
sellise
proosalise asjata
nagu
aj akirj andus hakkama ei saa, oli juttu «P61lumaj atlduse Akadeemia» toimetuse
korraldatud
vestlusringis
24. novembril. Teemat olid arendama tulnud «50tsialistliku
P6l1umajanduse» (edaspidi SP) toimetuse tootajad eesotsas
peatoimetaja
Endel
Metsaga.
.
K6igepealt tehti iuttu EPA osast
p611uma j and usaj akirj anike
taimelavana. Oeldut kitmitasid
endised
epakad,
SP peatoimetaja
Endel
Me,s, SP Tartu korrespondent
KalJu Lomp ning Dlo Russak, kes pani selle too «Edasis» maha ning
peab niiiid sarna ametit
«Rahva
Haales». Asser Murutar luges
aga
nende ajakirjanike,
kes EPA haridusega -kirjat06d -teevad, kaardivae
nimekirja hulga pikemaks (0. Anton, P. Aas, A. I(aasik, A. Lill jt.).
Kui aga teadmiseks
v6eti, . et
vastupidiselt
iilemaailmsele keskmisele. elavad meie ajakirjanikud
pen-

seekord

-

te pidustuste ajal on suutnud end
kokku- vi5tta ja korda hoida. Sarna
loadetakse orgkomiiees ka jiirgmisel
aastal. Tartu taidlejatega seostuvad
probleemid .. pidid jiiiima honseroatooriumi i5lgadele.
Veel iahetakse ellu iiratada pea
ajal siipruskollektiioide
kohtumise
traditsiooni: Tuleb ainult orgkomiteele soovist teatada. Dn. ju oodata
viiga paliu: kidaliskollektiiue.
Viiga huvitavaks
kujunes piieva
viimane loenguline
osa, mis viis
kuulajad
kokku. rahu siiiiitamise
probleemidega.': Tiinapiieva rahuius
maailmas ei jiita kedagi killmaks
voitlus rahu eest.
T eine piiev algas ....m.....etsajooksu ja
f s06misega. Kohe algasid ka
i5ppused. Esimestena
astusid
tudengUe ette ELKNU Keskkomitee
I sekretiir Donald Visnapuu ja EKP
Keskkomitee sekretiir Rein Ristlaan.
Mi51ema esineja puhul sarnanes
asi rohkem pressikonverentsiga.
Liihikese sissejuhatuse
jarel algas kiisimustele vastamine. Neid tuli korgkoolide jaoks valusatest probleemidest.
Jiirgnes ENSV Korg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi
ithiskondlike
erialade vabariikliku
noukogu esimehe Tiitlliirmi
esinemine.
Kplmas piiev algas samuti metsalooksugalumevalge
miinnimetsa all.
Esimesena toimus itliopilasnoukogu

••

vumane

* * *

Liihenernas on arbestuste niidal ja
sessioon. Kornsomoliuritustes
saabus
viiike vaheaeg, et oleks vBjma[ik te ..
ha viimaseid joupingutusi
semestr(
edukaks lopetamiseks.
Kornitee n~"
mel ji5udu ja jaksu!
TONU MESlLA,
pressisektori juhataja

konnakaitse
i5pp!m!sega
raskusi. Sellesl" jiidb lootus,
tate tehno¢raatiahiirjal,'
kes
igal -sammul .teadlikult ja
tuit rikub, sarvist kinni.»

polnud
et voloodust
teadma~

Vipper: «Hea, et teie viimane loeng
on samalt kateedrilt,
kes on feid
Viimasena
riiiikis
van.-op.
T.
pilz2dnud viia li5pufinisini. Tunnete
Kuill:. «Lugupeetud
agron"Oomieeli-"
:'kiillalt hiisti seda, mida agronoomitoo endast kujutab. SooI'in teile tu- kud! Finis hakkab paistma, Pinguc,
tused peqksid olema
sMa viiiirt;
gevat tervist, et peaksite vastu.»
et tublile toole siirav punkt panna.
,Prodekaan
E. Turbas:
«Soouin Ki5va porumist ei julge teile soopalju i5nne, et olete joudnud koik vida, sest nii mi5nigi on seda tiihtloengud iira kuulata ja vastu pidac tiihelt votnud.
Soovin
teile head
da. Teil seisab ees, nagu olete filo- lopetamist.»
soofias juba i5ppinud,
kvantiteedi
Kursusevanem
Jaak teeb ettepaiileminek uueks kvaliteediks.»
neku avada sampusepudeUd.
Ruum
Prof· Loit Reintam mainis, et see tiiitub puhta ja heliseva klaasi ki5pdev on omapiirane, lobus ja kurb laga, kui iiliopilased 6ppejoududeuhtaegu: . «Alles te olite rohelised ga pokaale kokku 166vad. Onne ja
ja viiikesed, niiiid juba daamid ja tervist, et riigieksamini
vastu pidahiirrad. Toredasti ja asjalikult said da! Onne ja teroist et elus ja t60s
tehtud
praktikapiievad.
Kursus vastu pidada!
'
tunnetas, et teeb vajalikku ja tahtsat toad.
Ka okoloogia ja keskMARl VIRRO

.

Toim.etuste kohtumin.e
sionieeliku eani ikka .valja ja iilegi,
sHs oli 16puks ka selge; miks magi
muhamedi juurde tulL
Ent mida siiski
kujutab endast
ajakirjanikutOo
ja -elu? Seda piiiidsid SP esindajad kordall1ooda tuttavamaks riiakida.
'
El1nek6ike on see aktiivne. too,
kus iga paev toob kohtumisi uute
inimestega, ja r66mu, kui saab valia kirjutad{1 nende muted.
, ,
Materjali
kogumine
on ajakitj aniku iiks. p6hilisemaid iilesandeid.
Selleks tuleb olla sageli komal1deeringuis,
kiimmekonna
aasta
jooksul
suudetakse kaia
peaaegu
k6igis vabariigi majandeis;
Sellepoolest
on
p611umajandusajakirjaniku
too raskem,
kui kultuuriajakirjaniktil,
kes saab materjali
kokku Iihtsama vaevaga. Oldse on
raske ajakirjanikutoos
vahet teha,

laiendatud koosolek, KoigepeaU riiiigill tema [unktsioonidesi,
iilesannetest ning aialoosi.
SUs liiks lahii aruielu kijrgkooli
ajalehtede asjus -. Son~ said press isektorite juhatajad. Aruielu viis liibi
«N oorte H iitiie» koolinoorte,
uMpi"
taste ja noorte osakonna .totmetaia
Eve Osa. Selgus, et nende «Studiosus» ilmub 2 korda kuusTkuni
terve lehekiilg), rnida on muidugi viihe. Miirgitud said kBikide ki5rgkooc
lide parimad. Meie' hulgasl siis kor- ..
respondent
Tiina Siimets, ja Aare
Kasemets.
_
Laiendatud
koosolek. loppes aruielugi: aktiivUaagri koiita:. Puuduseks peeii piievakava viihest tutoustamist enne !aq_grit fa i5ppuste liiga
suuri tihedust. Rrihule .jiiiidi ki5igi
esinejate ja korralduse muu osaga.
Jiirgnes kohturfline komsomoli'veteran Hendrik AUikuga.Yiiikese
tutvtlstamise jiirer vastas ta kuulajate
kusimustele.
Pi5hiliselt .tunti hUrli
fema arvamuse vastu mitmete kome
somolielu pahede, nagu burokraatia
ja paberiuputuse suhtes, Pi5himotteliself uhfis see ka tiinapiieva aktivis tide arvamusega.
'.
Aktiivilaagri
li5petas majandus,
teadlase Arno Koorna esinemine.

kus 16peb too ja aJgab
oma elu,
sest poolelioleva' materj aliga
seostuvad m6tted kanduvad tool! koju
kaasa samamoodi
nagu rahulolugi
valminud artikli iile.
Aiakirjaniku iilesanne on uut teada saada ja seda vahendada.
See
on tegelikult k6igi inimeste loomulik tarve,
kuid k6ik ei saa seda
valjendada.
Ka aj akirj anikul n6uab
see vahel suuri pinguttisi.
Siinko:
hal toi 010 Russak huvitava v6rdluse: «Kui «Edasis» oli tood rohkern, siis «Rahva Haales» on too
raskem.»
Aj akirj anikutoo
n6uab
seega suurt vastutust,
sest
tema
tood hindavad tuhanded, iiksainus
vale taht v6ib tuua inimestele palfu
ebameeldivusi.
Enne kui tOimetaja hakkas raakima ajakirja tuleva aasta plaani,.
dest, taitsid kohalolijad
testi SP

remondivajaduse
jne. t6ttu nii, et
taidetaks k6iki teadusliku
tootmisproisessi n6udeid, raakimata
k6ige
uuega kaasasammumisest
ja ,kohe
lundmise alaI.
ellurakendamisesL
Niisiis
plaanidest:
jargmisest
Sirvides varsket
«Sotsialistlikku
aastast suureneb aj akirja tiraaz 26 P611umaj andusb>
kuulati,
kuidas
tuhandelt
44 tuhandele.
See peaks valmib
aj akiri.
Keskmine
artikli
korvama ka vajaduse
p6llumajanajakirja j6udmise aeg on poolteist
dusaialehe
jareie,
millest
varem kuud. 'WhilIl kolm nadalat,
neljajuttu on olnud. Muutub ka ajakir- viie kuuline ettevalmistusaeg
jatab
ja kujundus
(pangem
siis tahele, aega kiillaldaselt
tlii autorile kul
milliseks!).'
toimetusele
materjali
p6hjalikuks
Rohkem
tahelepanu
hakatakse
labiiootamiseks.
Kiireid
pollutoid
poorama
keskmistele majanditele.
kajastavad
fbtod
on parit . aga
Nende kogemused nappides majan- moodunud aastast,
sest varvipildi
damistingimustes
oma pIa anidega triikk on ,keeruline j a aegatl6udeV.
valja tulia on samuti tutvustalJlist
Lepiti kokku .ka jargrhise !{ohtuvaarL. Siin~ohal t65tatas tude,ngite mise ajas, et iile m66\a k(rjanduspool iiles
kiisimuse
opetarhisest:
v6istluse «P61d.» tanavune
saak.
korgkool 6petab tootama ideaalse- V6istluse organiseerija
5a initsiaates tingimustes,
reaalsetes
olukor- tor Asser Murutar kuulutas
valj a
dades j aadakse hatta. Sarna on ka ka uue kirj andusvoistluse
teetria,
teadusega,~
taV'!lline majal1d ei sellest aga
tapsemalt
jargmistes
suuda
t06tada
t66jou
nappuse, numbrites.
muutliku
kliima,
tehnika
sageda
BRUNO UUSTAL

•

See moistotuslik 10 mitmetchuline
iseteqevus
Zooinseneriteaduskonna
iili6pilas:
te osavotust: ja kaasaloomisest
isetegevusoliimpiaadil
on
vlimastel
aastatel
PA-lehekiiIgedel
mitmel
korr al juttu tehtud.Oma
arvamuse
selle kohta on kirja pannud T. Niiberg, M. Miiiiripeal, A. Vaatleja ja
K Kukk.
MilIest selline huvi meie tcaduskenna vastu? V6ib-olla selleparast,
et esmakursuslaste
taidlusiilevaatu~I jaime jlirjekordselt
viimasele
kohale?
Zooinseneriteaduskonna
iili6pitaste .seas Ieidub kiillalt neid, keda
huvitab iseteg;evus ja kes sellest ka
aktiivselt osa v6tavad. Leidub aga
ka neid, kes .vaga hiisti oskavad
laulda [a pilli mangida,
kuid ~aduskonna eest viilja ei tule, s. t. lavale esinema ei liihe. Veelgi rohkern on aga iiliopilasi, kes oskavad
laulda-mlingida,
kuid suurele lavale
ei julge minna. Miks? Kas on tegu
org aniseerimatusega?
Arvan, et ei,
Nad lihtsalt ei .taha saada kriitika
osaliseks.
On saanud tavaks, et oktoobrisnovembristoimub
EPA esmakursusIastefaidlusiilevaatus.
Selleks ajaks
peavad iisja kokkusaanud
iiliopilased esitama
k6igile 'huvipakkuva
kava .. Oleine sellega siiani kuidagi
toime tulnud, kuigi raskusi on 01nud.
K. Kukk kirjutas. viimases PA-s,
et teaduskortna
taldlus on viimasel
ajal alati 2-'-'4 iili5pilase najal seisnud. Oige .. Keegi peab ju ohjad
enda kiies hoidrna j a jeisi organic
seerima, suunama. lseasi on isetegevus teiste eest ise .lira teha. SeIge, et need 2-4 drganiseerijat
ise
seda teha efsuuda
ega saagi. Kaasalooinise tahe ja lust peab olema
igas iili6pilases.
K:as meie· teaduskonna
iili6pilane
on siis laiserh v6l vaimuvaesem,
et
isetegevuses enam SUUft osaleda ei
taha?
Arvan, ef ei ..Viimased aastad olen
ise t~aduskonnas
kuUuuritood juha"

'

""

tanud. Tean tapselt, kui raske on
seda tood teha, kui midagi tahad
kor da saata,
Oli6pilastega
olen siiani kontakti
leidnud ja k6igist isetegevusoliimpiaadidest
olerne osa votnud.
.
Osavott osavotuks, .aga mida sellega oleme saavutanud?
Kas on ka
millalgi oeldud, et meie iili6pilased
on olnud tublid v6i on julgustuseks
poetatud paar parematsona?
Eiole
siiani mlirganud.
Aga sed a oleks
nii vaja olnud.·
Erilisi talente rneie seas pole ja
sed a ei saa noudagi. Jiirelikult ei
saa n6uda ka k6rget kunstilist taset. Selge on see, . et iga esineja
piiiiab anda endast parima, kill ta
juba esinerna laheb.
.
Peaksime rohkem hindama iiliopilaste tahet el1llast. kunstis [a isetegevuses vliljendada. Alati ei saa ju
tulemused koigist teistest paremad
ella. Keegi peab leppima ka viimase kohaga. KVi ag a see eelviirnane
v6i viimane koht tuleb eliaausal
teel, siis votab see tegemise lusti
lira kiilI.
Saan aru meie iiIiopiiaste petturnusest, kui saime teada, et kevadel toimunud
isetegevusoliimpiaadil maarati meile eelviimane koht.
Viirnaseks
jiii veterinaariateaduskond. PMT taidlusiile'vaatusest
sel
korral osa ei v6tnud.
Taidlusiilevaatuse
'83 kokkuv6te
Enna Tubli sulest ilmus PA's nr.
17 (898) 26 . .mail 1983. a.
I koht kuultis agronoomiateaduskonnale, . kohapunkte
koguti 31,9.
Taidlussalongi
eest saadi 14,6 punkti. Puhke6htil iildmulje hinne 9,3,
ruumikujunduse
eest 8,0 punkti.
II koht jiii metsamajanduse
ja
maaparanduse
teaduskonnale.
Punktid ja hinded
vastavalt:
31,22;
15,22; 8,4; 7,6.
.....
..
.
III koht majandusteaduskonnale:
24,3; 10,4; 7,5; 6,4. .
IV koht zooinseneriteaduskonnaIe: 23,78; 9,78; 6,4; 7,6.
.
V koht veterinaariateaduskonnale:

18,75; 8,85; 5,4; 4,5.
. Puhke6htu iildmulje ja ruurnikujunduse eest antud punktidega oleme r ahul, sest kosrnoseteemalist
puhkejihtut on t6esti raske korraldada. Nagu hiljem lehest Iugesirne,
_oodati zoonautidelt
rohkern sartsu,
vaimukust j a u~si rnotteid. .
.
Taidlussalongi
eest anti melle
9,78 punkti. V6rdluseks: majandusteaduskond
sai l,o,4ja
.veterinaatiateaduskond
8,85 punkti,
Mida
me siis pakkusime
18.
rnartsil toimunud salongis.?
...
Otlen Iiihidalt: kolm laulu tirtarlaste ansambli esituses (laulsid selles 3 meie iili6pilast ja 1 majandustcaduskonna
iiU6pilane), !\lulep6imik II kursuse iiH6pilaste esitu~s, klaveripala
ning eesti rahvatantsI
kursuse iili6piIaste esituses.
Kokku esines salongis 14 rneie teaduskonna
iiIi6piIast. Hindeks 9,78
punkti. Majandusteaduskond
oli salongis esindatud
iihe iili6pilasega,
kes laulis ansamblis koos meie teaduskonna kolme iili6pilasega.
Hinnati aga selle teaduskonna
isetegevust 10;4 punktiga!l!
. Mliletan kindlalt, et.ka veterinaartd esitasid salongis mitu 'nurnbrit
mitme
osavotjaga,
kuid. hinnati
nende tood ainult 8,85 punktiga.
Kuidas sellest aru saada?
Kas
rhajandusteaduskonnas
6pib nil k6rgetasemeline isetegevuslane,
et lo5b
iiksindaiira
tervelt kaks teaduskonda? Voi. on viga hindamises
v6i
hoop is hindajates?
Minu jiirelepiirimisfele
(ka kirJalikule) ei ole me saanud mingit vastust. V. Raudsepp tunnistas, et viga
on iehtud ja lohutas meid (muide,
oma teaduskonna
rahvast)
sell ega,
et jiirgrnisel aastal vaadatakse
hindamissiisteem
uuesti liibi. Aga see
ei ole vee I vastus ja asja-ei
paranda.
Minu arvates
tuleksid
salongi
eest anfud
punktid iimber jagada
majandus-,
zo.oinseneri· ja veter\naariateaduskonna
vahel. Kuid vae-

~~£~~~~. K as korda mi nek?

nu~aj~~Snb~~b~~itt~~fs~~~sa··
vah~list
iiUOpilaspa'!va. Tavaliselt,
ons/?e kujwienud TRUiiliopilaspiievadeks voi EPA iili8pilasp4evddeks
(UP).. Kuid sel a(lstal juhindu.ti
Omamoodi
huvitavaks
sundmu... ajaioolisestprinlsiibist:
«iihenduses seks kujunes teaduskondadevaheli, peUu0 joud». Ute pika aja .toimusid ne torvikutega
teatejooks.
Selle
Tartu iiliopilaspiiev(lcJ, s. t. TRU ja start oli illikooli peahoone ees ja
EPA koost6(jna.
lopp EPA peahoone korval. Huvitav
Mida see (lndis? Esiteks haaras oleks teada, mida see silmboolika
korraga kaasa. mi5lemad korgkoolid
voiks tiihendada? Kas jooks vanaja loi tudengite seas ilht!>4stunde. duse eest (TRU on }u tunduvalt vaSeeaitas
nem), TRU noormeeste pogenemine
• paremini. rahuldada ka iili8pilas- EPA'sse 'voi .. ,
te noudmi$i,
Omamoodi siimboolne oli see, et
• organisee-rida viiiksemate silnni. esimest vahetust jooksid oppejoud.
tusvaludega,
.
Toele au andes oli see jooksu koige
• koostada
eelnevatest
UP-dest raskem loik. fa nad tulid se[[e iiles.kompaktsema
programmt:
andega toime .. Kiirabi ei vajalud.
Natuke
Lahemalt
program mist; . Finisiprotokolle
sirvides
/eidsin,
UP-dalgasid
16. novembril T. Kal- et kokku osales iildse 13 voistkonjuste kammerkoori eSinemisega, mis da. EPA omadesl pUudusid. vaid
oli ei.uroomlts ja ilhtlasi professio- majandusja mehhaniseerimisteanaalne.
Koori suurt populaars4st
duskond. Esimeseks
tuli, nagu oli
niiiiab kasvoi see, el piiiismeie han- arvata,
kehakultuuriteaduskond.
kimine oli seoiud suurte raskusfega,
J iirgnesid TR U rnajandus ja arstid.
s.1. 'noudmirre iiietas tund4valt pak- Epakatest olid paremad metsanduskumise. K4id ega koik mahu mar- ja zooinsenetiteaduskand.
Vastavalt
jamaale, osa peab
jiiiima
karja- siis neljandad ja viiendad. Piirast
maale!
jooksu asetati lilti V. I. Lenini maUP-de jiirgmine suursiindmus
oli lestussamba
jalamile.
mUting ja tonJikutega teatejooks.
Ei miileta kiill iihtegi sellist kantMiitingul
viiljendasid Tartu iiliopi- serti EPA aulas, kus oleks selline
lased oma rahupilildlusi.
Asjalikurahvamass
kohal
olnud·
kui
mat ..muljet aitasid luua torvikud ja «E =mc2» esinemisel. Ega suurt rohloos4ltgid.
kem ei onnestukski
sinna panna.

Oi.IOPILASPAEvAD

Tegijate k6rval on a1ati ka VIflsejaid. Selles suhtes pole erandiks
ka 1l16odunud iili6pilaspiievad.
Mil·
legipiirast
piiiiavad nad endid tituleerida seejuures ...kritiseerijateks,
jusJkui varjaks see paremini nende
palet. Tegelikult jiiiivad nad siiski
ainult pealiskaudseteks
s6nak6Iksu-.
- tajateks, kellel puudub isegi viihim
soov asja sisusse siivenemiseks
ja
p6hjalikuks
analiiiisiks.~fessionaalne kriitika ei jiita lisaks puu~ duste analiiiisile miirkimata ka positiiV$eid jooni - just vastupidine
on iseloomulik virisejatele,
v6i siis
tehakse seda poosetades
nagu suitsuit tuhka raputades.
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Kontsert kiill hilines veidi, kuid abjektiivsetel
pahjustel, mis ei olenenud organiseerijatest.
Sellist meeldivat kontserdielamust
polnud juba
ammu tundnud. Natuke Miris kontserdi hiline aeg. Piirast seda oli uni
visa tulema.
KOige norgemaks liiliks jiii UPedel
ilmselt· reedene piiev. Piieva aitas
sisustada TRU-EPA
vaheline malumiing, kus epakad kovasti loputada said (paras neile!). Ausalt (jeldes .oUd ka kiisimused
natuke lii_
ga ... ilmselt liiga rasked.
Piieva lopetas «Music Seifi» kontserf. Tagasihoidliku helitehnika p4Udused korvas tiiielikult monus hingestatud
lau). Kontserdi loppedes
tuti jiirjekardselt todeda; et siinpool
Peipsi jiirve koige hingestatumalt
oskab laulda ikkagi Tanis Miigi.
Pole seal suurt midagi vahet,. kas
oma bluusi laulab m4st voi meie
Tonis. Ki5ige eh.am patti aga imestama, et ta tuti oma siinnipiieval
esinema. See naitab teataval miiiiral
sedagi, et Tartu illiopilaspubtik
on
hinnatud isegi sta.aride seas. Laupiieval hakkas meeli iiles kiitma korgkoolide ansamblite kontsert.
Poleks nag4 oodanudki nende nii
korget taset. Koik ajavad taga ras-

Sona se kk
....a
.

OLIOPILASPAEVAD
..
..
..
.....
iiles silkama.
Veelgi enam - ka
teatej60ksu
ei suunata liibi tudengitele nii viihetiihtsa
koha, nagu
sed a on siiani olnud Toomemiigi,
vaid mooda
traditsioonilist
Tartu
VTK (<<Volga» -+ «Tarvas»
-+
«Kaunas»)
maratoni, finisiga «Humala» ees.
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OIdiselt on pedagoogilises
m6ttes soovitatav maimikuid keskoisteIe rockikontsertidele
mitte
kaasa
v6tta, vaid tudengivanemad
peaksid nendega kelgutamas
kiiima ja
klotse pealistikku laduma.

Jiirgmine
spordishow
toimub
aga «Vanemuises»
Tartu levimuuMis puutub
tudengiperekon,dade
sikapiievade aj ai, esinema kutsutakkaasahaaramisse,
siis teatavasti
on se Tammiste ja Talis; publik peab
nad k6ik nooremad
kui 60 aastat.
olema siluskadel. Vennad Ulbid teeSeepiirast loobils organiseerimiskovad samal
ajaI raadios soovisaaI='att oleks siinkohal jiitta miirki- mitee «Generaatoris?> viiljapakutud det ja k6ik tiidrukud v6tavad tantmata, et ega eelnevaga taheta or- kudumisv6istlusest
. tudengivanasupeol hiibelikud
noormehed tantganiseerij ate
vigu
tunnistama ta em adele ning pakkus neile v6ima- sima.
jiitta. Oldsuse pooH niiidatud vead luse osalemiseks
k6igil
iiJi5pilason. nad omaks v6tnud ja juba ra- piievade iiritustel. Siiski andis niili'
Seda muidugi siis, kui Jukud ja
kehdatakse meetmeid olukorra nor.
rivana lubaduse viia k6igile tuden- Jiirid )wolis kahtesid ei· saa ning
maliseerimiseks.
Tulevikus tuuakse
gilastele
iili6pilaspiievade
emblee-·
.
novembriks
Tartusse
16una poolt miga pokaalid,
et lapsed saaksid pOpPI eipane.
sooJem Hrh, et t6rvikutega
jooks- oelda pidulikke tooste oma vaprate
jad ei peaks libedast Toomemiiest
vanemate auks.
UNO TAL
{

ZOoinsenerid

esitavad

taidluskava.

valt sedagi saab 6igeks lugeda, et
iiks esineja toob teaduskonnale
8,85
punkti.
.
Kas sellised'suvalised
kohtade jagarhised stimuleerivad
iili6pilasi tegelema isetegevusega?
Kardan, et
ei.
See v6tab hoopis isetegemise isu
iira.
Loodan, et niiiid saame vastuse
ka klubiH; kuidas sai voimalikuks
selline hindamine? See lohutab meid

t~~~7/:t~1

::~/ii~~
~~t~r:;t;:ll~~;:~
(tihfi veel vanaisade
omad) voib
tunduvalt lahedamat jiitsu teha. 50liidse mulje jiittis ka lopus esinenud
iihendkoor.
Il filmiprogrammi
kohta voib vist
nii palju iielda, et multikad 'oleks pidanud loppu jiitma. Valutava kohuga (naermisest)
on isegi koige huvitavamaid
filme ebameeldiv
nautida.
-Piievale
aitasid
punkti
panna
ERKI-show ja kantri-show. Kes oUd
kiiinud eelmistel kunstiinstituudi
pidudel, ari.rasid selle norgema olevat,
fa need, kes rabelesid ERKI ja
kantri vahel, jaid ankrusse
sUski
viimasele.· Nonda lahedat
tantsumuusikat pole juba jupp aega treh'vanud. Ule pika aja tunnetasin, et
olen iiliopilaste tantsupeol. Saalist
kujunes ilhtne tervik ja pealtvaatajaid oli suhteliselt viihem kui muidu.
Miks nii harva kohtab monusaicJ pidusid?
Piihapiiev
algas spor_dishow' gao
Programm
oli mitmekesirw.
Rulavoistlusel toestas oma tugevat Uleolekut
teistest
Katrin
Tamme
(meeldiv todeda, et epakas). Teaduskondade
ieatevi5istli1Sel. punid
oma illeoleku maksma jiille EPA tu·
dengid. Kaks esimest kohla kuulusid. majandusele ja zooinSeneridele.
Kuid see on ka ainuke kiitus EPAIe, sest 6' teaduskonnast
asales ai-

viihe, et jiirgmisel
aastal muutub
hindamissiisteem.
Meid huvitab tehtud too.
Ma loodan kogu siidamest,
et
meie iili6pilased ei Jase s.elle vah~juhtumi piirast pead longu ega jiiii
k6rvale jiirgmisel kevadel korraIdatavast taidlusiilevaatusest.
Jaksu

teile selleks!
Assist: ANNE LUPSIK

nult kaks ja seda k(l ainult tiinu organiseerimiskomitees
olnud mees-

~~

.

Aga millega tegelevad teaduskondade sekretiirid? Bilroo koosalekul
pidi info. joudma
iga
normaalse
kU4lmisega sekretiirini.<Ja kus olid
sekretiirid ise piihapiieva piirastlail.c
nat? Tuleks arvestada, et alluvad
votavad eeskuju oma juhtidest.
Meeleolu aitasid fosia ansambel
oma malevanaljadega,
TRU naisvoimlejad
ja·
traditsiooniliselt
O. Vip. Lopunaelaks oli TRU~EPA
vaheline hokivoistlus
kus kehdkil.l~
tuuri vastaseks olid maakorralduse
rebased
(tugevdatud
majandusmeestega).
Voit oli kiill visa tulema, aga .eks oiglus pea iikskord
voUma. 1:0 ja 'voitis EPA noorus.
UP-d lopetasid
III
filmiprogramm, millele pole midagi ette hei'
ta, ja d(ontori»
pidu TRU klubis,
kus peale suure rahvahulga ja va,
nade naljade polnud midagi olulist.
See ali kogu pro gramm, mida mul
onnestus oppimise korval{. jiilgida.
Seda ei olegi nii viihe. Kuid tiiielikult jiii mul kU4lamata aulamuusika. Aga see ei ole enam organisaatorite siiil. Kiidusonu tuleb 6elda ka
:;:e!le. ~ohta~ ,et lnfoimatsioon--bli"selaG:_stal'viiga 6peratiivne ja koikjaU
vois am saada, et kiiimas on Tartu
UP-d.
Nii et suur. kordaminek
ZOOPRESSI
esindaja
j

Koos .oUd aiandushuviUsed
Detsembrikuu
esimesel
nelja:
piieval
pidas Eerikal
oma rmgl
koosolekut
20 noort
aiandus- ja
taimekaitsehuvilist.
MoOdunud oppeaastal tehtut vaagides jiiid k6lama m6tted t5husast
teadust6ost,
sest
akadeemiasiseste
v6istlustoodega
(5 tk.), on saadud
I ja II preemia ning kolm III preerhiat. Rillgi
kaosolekutel
on kuulatud
II teaduslikku
ettekannet,
EP A OTO kon'lerentsile
esitati 8
toOd.
'

Dots. V. Hiis tutvustas
aga viietis- ja lupjamiskatseid
koogiviljanduses ning
dots. A. Saar
taimekaitseiilesandeid.
Ringi iilesandeks
on ju panna alus OUT-Ie ning katseandmete
alusel
tehta vale diplQmitoole.
Sel 6ppeaastal
on ringi liikmetel plaanis
kuulata
ettekandeid
tehtavast . teadustoost,
6ppida 5igesti 16ikama vilj apuid,
imelleda
6itselepuhkevat
orhideed ning tiltvuda Tartu botaanikaaia.
tooga terna juhataja Oie Kimmeli abiga.

Kahjuks tuleb nentida, et ringist
osav6tt on jiianud
kesiseks,
sest
Oiged aiandushuvilised
ei tahaks
25~st vanast liikmest oli seegi kord vahele jiiffa ka iihtegi Iilleniiitust.
kohal vaid 4. Huvi
asja va stu ilJiirgmine kord otsustati
kokku
mutas aga hoop is II kursus.
tulla 15. detsembril, et degusteeriEsmakordselt
tutvustati osavotjada 6unu ning
koogivilja,·
sal1l.tiH
tele ka ringi eriharude tood.
tutvuda vaIge peakapsa kasvatusegao
Kateedr.i._, juhataja
P. Juurikas
andis pogusa iilevaate puuvilj anduANU NOUPUU,
se alai
tehtavast
uurimistoost.
A II ktirsus

Sel oppeaastal
on EPA tostjad
osalenud juba mitrnel. voistlusel. ".
1, oktoobril TartuKEK7i~kotraldatud cKerge .raua» vfiisttustelt
toodi ara
viis auhinnalist
kohta.
Esirneseks
tulid
Ullar
~iirmaa
(6.-t.)
kuni
52 kg kehakaalus
42,5+55"",97,5,
Vladimir. Babuskin
(2) ~ 82,5 kg keljakaalus .1401+
1.60.==300 kg ja
Ennu
Kotkas
(PMT) - 90 kg kehakaalus ..125+
155=280 kg. Teise koha. sai .''-,67,5 kg kehakaalus Andrus R.iindal
(PMT) 90+115=205
ning kolmanda - 82,5 kg keh,ikaalus,
Guido
LiIL (oA.) 95tI20,,",211)
kg.
.

2. Ahti .Uppin

kal aga 6nnestus -:----.~O kg kehakaalus taita esmakordselL meistrinorm. Ta rebis 140, t6uka~. 182,5
ning tuli 322,5 kg uheteistkiimnendaks.

*

21.-23.
nov.
. seIgitatl
EPA
XXXII spartakiaadil
rneie oppeasutuse meistrid. Seekord oli osavotjaid 59. '..
.
Esile .tuleb tfista . eelkoige
jalle
Ennu Kotkast, . kes esines edukalt
-. 100 kg kehakaalus.
Rebinud
*
140 kg, pustitas
ta
to!-)kamises
15.-16. ektoobril Kadrlnas Eesti 186 kg uue 6ppeasutuse
..rekordi
NSV melstrlvolstlustel
iikS(ktos!e- (end. 185 kg kuulus, EPA lopetates sai V. Babuskin - 82,5 kg ke- nud Tambet Tiitsule 19n aastast)
hakaalus . h6bemedali
rebimises
ning sai kogusumtnaks
isikliku re(135 kg) ja. tfiukamiscs (160 kg), kordi 325 kg.
Kuni 90 kg kehakaalus
voitts es- 67,5 kg t6stis isikliknd rekormakordselt
vabariigi
rneistrikullad
did (t6ukamine
117,5 ja kogusumEnnu Kotkas, kes tuIi
esimeseks rna 210) rn.va.
Eesti ii~sikt6stete
rebirnises
(130 kg). j a t6ukamises
meister karbeskaalus
Andrus Riln(165 kg).
dal.
- 110 kg pfistitas EPA juuniori*
deklassi rekordi rebimises lO7,5 kg
14~-17. novembrini .. iileliidtiHstel Mikk Vaarmann
. (end. '. 102.,5 kg
maasportlaste
vfilstlustel Tallinnas Eero Lapp 1975. a).' ..'
kuulusid .«Jou» koondmeeskonda
ka
Kehakaalude parimad:
V. Babuskin . ning E. Kotkas, V.
Babuskin kordas
- 82,5. kg keha- 52 kg
kaalus meistrinormi
307,5 ".(140+
1. Margus Ailt (A)
167,.5) kg ja oli seistmes. E. 1<ot110;0(50+60)
l

,.

Kiiesoleva raamatukogukuu
tipp. siindmuseks
kujunes 29. novembril
toimunud
teaduskondadevaheline
«Informiin».
Korraldajateks
olid
EPA raamatukogu
j a bibliograafiac
osakonna t60tajad.
Osalejate pool
koosnes
kahjuks
vaid
seitsmest
nelj aliikmelisest v6istkonnast
(k6ik
teaduskonnad
ja veel metsanduse
II v6istkond).
Saalis
istus
ka
kolm-neIi
pealtvaatajat-kaasaelajat.
V6istlus koosnes vii est voorust
ja maksimaalselt
oleks. voimalik
saada 51 punkti. Ette rutates olgu
6eldud, et hilisemad v6itjad saavutasid 81,5% -lise, autsaiderid
aga
48 % -lise tab amuse.
Teise vooru iilesandeks oli leida
kaheteistkiimnele
kiisimusele
6ige
Vastus. K6igi] olid vordseq tingimused, . s;t. .' kasutada
sa-ali Joodud
teatmeteosed
alates
V. 1.. Lenini
teoste
registritega
j a lop eta des
«The
World
of
Learnipg'iga».
Loomulikuit
oli ka kilsimuste raskusaste vastav.
Naiteks
tuli leida V.' I. Lenini
teostest lehekilljed, kus oli mainitud raamatut
«Viimane mohikaanlane», v6i siis hoopis Nagasaki illikooli aadress. Parajad pahklid, kas
pole?! Vastamiseks.
oli aega 20
minutit ning koik, kes vahegi oskasid kirj aildust
otsida,
kasutada,
leidsid enamikule. kiisimustest. 6iged
vasiused.
Punkte
koguti:
M 21,
PMT 19, A 18, 2 16.
Esimene voor koosnes kirjanduse

V6itsid okonolDistid
otsimisest kataloogidest
j a kohaviitade leidmisest. Vajalik ja kasulik
oskus igailhele,
kes taamatukogu
kasutab. Viis feost, mis tuli leida,
olid kataloogides'
ilsna
ka,{alasti
peidetud ja kilsimus . veel kavalamalt s6nastatud.
Niiiteks tuli taita
soovisedel
kasikirjalisele.
uurimist66le vorstide tootmisest 1971. aastal.
'
Selles vormis antud illesannetele
saabusid
vastused
illlatavalt
kiiresti, peaaegu kaheksa minuti jooksui, ja pretendeerisid
seega 2 lisapunktile.
Iseasi oli juba
va.~.tl1ste 6igsus.
Huvitav,
kuidas
veterinaarid
ja
metsanduse
teise • v6isikonna
Hike
med kavatsevad
leida .'diplomito6
materjali, kui sellesama vorstitootmise kasikirja
asemel
tellitakse
«Pipi Pikksukk».
Esimeses
voorus
tegid
suure
m66dalaskmise
ka korraldajad.
Nimelt arvestati
kataloogide
kasutamise aja hulka jooks aulast raamatukokku ja tagasi. Selline Jippamine sobinuks killl rohkem propagandaks kergej6ustikukuule
kuI raamatukogukuule.
Seis parast esimest ja teist vooru
oli: M 33, PMT 31, . A ja Z 26,
MMT I 24, V 18, MMT II 17 punkti.
Siinkohal anti enamikule osavot-

Vee I veidi
EPA raamatukogu
korraldatud
illiopilaste
teaduskondadevahelisesi
informiinist.
Voistlus t.oimus viies voorus.
I voor:
kirjanduse otsimirie kataloogidest.
Vasta ti 10 minuti
jooksul 5 kilsimu,sele. Iga 6ige vastus andis 2 punkti, lisaks 2 kiirusepunkti, kui suudeti vastata 8 minuli jooksu!.
Kiiremad olid pollumajanduse mehhaniseerimise. ja maj andusteaduskonna
voistlej ad.
K6ik 6iged vastused
andsid
ka
zooinseneriteaduskonna
ja metsanduse ja maaparanduse
teaduskonna
(MMT) v6istkonnad.
II voor: . teatmeteoste
ja bibliograafiavaljaannete
. tundmine.
12
kiisimusele tuli vastata
20 min uti
jooksu!. 19a oige vastus
andis 2
punkti, Iisaks 2 kiirusepunkti.
III voor oli improvisatsioon
teemal «Raamat meie elus», kus kuni
5 minutit kestva ettekande eest oli
v6imalik
saada
maksimaalselt
3
punkti.
IV vooruks' oli simultaan.
V voorus naidati isikute, kunstiteqste j a silndmuste pilte.
Informiini v6itis majandusteaduskonna
v6istkond
koosseisus
Tiia
Kr,een,
Varmo
Mahlapuu,
Erli
Aasamets ja Ants Aasarnets.

A
Z
PMT
MMT
M
V
MMT JI

8
10
12
10
12
4
3

18
16
19
14
21
14
14

Kokku (Fmpr.
26
26
31
24
33
18
17

2
1,5
I
I
3
1
2

Napilt teiseks tulid mehhaniseerimisteaduskonna
illiopilased
Peeter Kirss, Aivar Mastik, TUt T6nnov j a Mart Miliiripeal.
III ja IV koha omanikud olid pohivoorudes
vordsed:
agronoomiateaduskond
(Karin Lootus, Margus
Koppel, Aivar
Vimberg
ja Olev
Auksmaa)
ja
zooinseneriteaduskond (Maia Mikson, Ulle Enno,
Ulle Kehrberg ja Tiina Haljasmae).
Kuigi seekord esimeste hulka ei
tuldud, oli tore, et metsanduse
i.a
maaparanduse
teaduskond
suults
valj a panna koguni kaks v6istkonda. V kohale voistlesid end Margus
Talts, Andrei Rudov, Kalle Kivi ja
Kalev Tihkan
(MMT I), jatles
koha v6rra tahapoole. TarmoTo:
nissoni, Andres T6nismanni,
Hillar
Pesti ja Anti S61e (MMT II).
Veterinaariateaduskonda
esindas
v6istkond koosseisus Jiiri Pajusoo,
Andres
Kagu,
Kalev" Martin
ja
Tony Oijuland
Informiini v6itja v6istkond esindab EPA-t korgkoolidevahelisel
informiini!.
EPA raamatukogu
tanab koiki
osav6tj aid ning
oppejoude
dots.
Arnold
Tolki ja
v.-6pet.
Kaljo
Punga, kes ilrituse heale kordaminekule kaasa aitasid:
Simult.
3,5
2,5
3,5
3
3
3
3,5

jatest vaike I66gastumispaus.
Pead
pldid vaevama
'ja' suud pruukima
ilksnes need, kes: esinesid parast
viieminutis!
ettevalmistust
teerna!
«Raamat meie elliS». Et teemad olid
k6igil. samad,
kujunesid etteasted
igavaks. Kogu lubatud aja, viis minutit, suutis ara kasutada
ilksnes
majandusteaduskond,
k6ige kiirem
kava oli aga
mehhaniseerimisteaduskonna tudengeil
- minut ja 35
sekundit.
Zilrii esimees A. Tolk jagas punkte j argmiselt
(kolme palli siisteemis): M 3, MMT II ja A 2 punkti,
2. 1,5 ning teistele v6istkondadele
1punkt. Sellega kindlustas majandusteaduskond:veelgi.·.oma
liidripositsiooni..
"':',.'
Jargnesid TV ja. V. vbor.
Need
pi did otsustama
voitja. Nelj andas
voorus tuli teha oige vaJik nelja pakutud
vastusevatiandi
vahel.
Ja
nii kilmme korda jarjest! Siin mangisid juba kaasa va rem omandatud
teadmised. Kokku oli v6imalik saada 5 punkti, enim said PMT, A ja
MMT II, k6igil 3,5; MMT I, M, ja
V 3 punkti; 2,5 punktiga pidid leppima zooinsenerid;
•
Enne viimast,
voitj at selgitavat
vooru. oli tabelis~is: M 39,0; PMT
35,5; A 31,5; Z 30,0; MMT I 28,0;
MMT II 22,5; V 22,0.
Viimasest
voorust
oli v6imalik

EPA vqravpallurid
ENSV korgkoolide:
meistriks
Tallinnas

Pedagoogilise
Instituuselgitati kaesoleva aasta ilIiopilasmeistrid
meeste varavpalIis.
Osalesid
TPI, TPedI
ja EPA.
rneeskormad.
V6istlusjuhendi
pohjal pidi. eemale jaama TRU rnees-

di vdimlas

kond,

1984. a. toimuvad NSV Liidu uli-.
opilaste meistrivoistlused
kahekumne . kaheksal spordialal
ja juhendi
pohjal saavad osa votta need uli6pilased, kes kuuluvad oma k6rg,
kooli teenindavasse
spordiilhingusse (s.t., et k6ik TRU-s 6ppivad Iilionilased
peavad kuuluma
spordiiihingusse «Kalev», EP A-s uhingusse «Joud»},
~t TRU meeste
varavpalliparernik kuulub Eesti NSV-d esindava
«Kooperaatori»
meeskonda
j a seega spordiiihingusse
«Joud», tuli
rnoodunud
aasta v6itjal eemale jaa·da.
'.
EPA varavpallimeeskond
alistas,
kindlalt
TPI 34:20 (poolaeg 17: II)
fa TPedI 33:20 (16:8) ning tulf
seega selle aasta k6rgkoolide meistriks.
.
Meeskonda kuulusid: T. Krevald,.
E. Rannula,
E. Tasa, A. Rudov,
R. Rosenberg, P. Hiisson, A. Ottis.
saada 5 pUFlkU, S.t. 0,25 punkti ilhe P. Perlov, V. Jiines, A. Rannula ja
.
6ige foto aratundmise
eest.
PMT H. Raiend.
JURI VIIGIPUU
poiste kiire arvestus naitas, et viigi saamiseks peavad nad tundma
vahemalt neljateist fotot. Okonomistide veelgi
kiirem
kalkulatsioon
kinnitas,
et v6idu
saamiseks
on
vajalik kaheksa 6iget vastust.
Selliste teadmistega
asuti hamaras saalis oma otsustavaid
plaane
3. detsembri
piirastlounal
oli
ellu viima.
EPA viiimlas palju roomsaid kohtuKokkuv6tte tegemisel
selgus, et misi. Leiti endisi kursusekaaslasi.
6konomistide
professionaalne
ar- 6ppejoude ning lihtsalt palju va"
vestus oli omal koha!. Vastati oi- nu sopru-tuttavaid.
Sai teoks tragesti koguni
kilmme fotot,
saadi ditsiooniJine
EPA
6ppejoudude
juurde 2,5 punkti ning saavutati
kOfvpaHikohtumine
oma
endiste
illdv6it 41,5 punktiga.
Igati sildilt Opilastega.
esinesid 16ppkokkuv6ttes
mehhaniAvas6nad iitles oppeprorektor Enn
seerimisteaduskonna
noormehed,
Altosaar. TlI tervitas. k6iki vilistlakes piiildsid kilH voidu heaks teha si' jiilleniigemise puhul:«Kui
kuna~
kiiik, mis nende voimuses (koguni
gi prooviti Joudu eksamitel, arves.,.
protest), kUid" pidid siiski . end ka- tustel ja seminaridel,
slis nuiid on
he pupktiga 166duks tunnistama.
kohtumiskohaks'
ja v6imeteprooviAuvaarse kolmanda koha sai 35 mispiligaks
valitud v6imla.
Loo-'
punktiga
agronoomiateaduskonna
dan, .et heitluses
paaseb
voidule'
v6istkond. Neljandad
olid zooinse- 6igJus. Loodan, et voidab osavam
nerid, jargnesid
metsanduse
I ja ja tugevam. Selleks koigile joudw
II voistkond..
Autsaiderite
osaga ja .jaksu!» .
leppisid veterinaarid.
Turniiritabel
kujunes
selliseks::
Sellega oHd voitjaks
kuulutatud
I lIletsanduse ja maaparanduse
teamajandusteaduskonna
tUdengid
duskonfla
vilistlased,
II polluma·
(koosseisus
Tiia
Kreen,
Varmo janduse mehhaniseerimise
teadus-·
Mahlapuu ja Erli Aasamets 0 III konna vilistlased,
III veterinaaria.
ning Ants Aasamets
0 V) ning 16petajad, IV 6ppej6ud ja teenistuotsustatud
nende esinemine
Eesti jad ..·
.'
'.
k6rgkoolide
..<<informiinil».
Selleks
Serge on iiks. Sellel parastloun\lf
sii5 nutikust ja 'teravat taipu!
kaotajaid
polnud.
1958. a. 16petaj a, Lehtse peavete,
ERVIN KALD
rinaararst
Rein Laagus: «Tore OIT.
poisse naha. Hea on «kossu» man-·
gida.»
1981. a. lopetaja
Alvar
Kaur,
ELKNU Rapla
Rajoonikomitee
II
sekretiir: «Kahju, et Jaan Orav ei'
Uued rohelised kollasega miltsid tulnud.»
1980. a. lopetanu Jaak Uudmae~
ootasid omanikke muuseumi teisel
korruseJ, seal,
kus meie poldudel «Mehed on jalle EPA voimias, tu.
kasvatatavate
viljasortide
vihud ja letavad endisi aegu meelde.»
V6istiuste korraldaja
ja peaorgakus vitriinis Eesti P611umajanduse
nisaator
Harri Russak:
«Tulevaf
Akadeemia illiopilase silmbo!.
Dekaan Aadu Kolk meenutas oma aastal kindlasti jaUe.»
ERVIN KALD
sonavotus
EPA tekli kujunemisluguo Professor Karl Petersonile, kui
I kursust juhendava kateedri juhatajale, anti 6igus uuele kandjale
milts pahe panna.
•
EPA .' naiskomisjon
korraldabo
«Kandke
oma varvimiltsi
auga
koos TRO naiskomisjoniga
toitu'"
ja
vaarikalt,»
soovis
professor.
Muuseumi poolt sai varske miltsi- miskooli. Esmasplieval, 12. detsemb..it keU J 6.30 rliligib O. Lutsu tn. 2
omanik kaasa. muuseumi
tegevust
auditooriumis
Aili
Paju
teemaf'
tutvustava
triikise.
L6pukursuse
«Loomulikud
vahendid,
millega:
poolt tervitas
noori
teaduskonnatervist sliilitada».
kaaslasi
kursl,lse
komsomolibilroo
liige Peeter Viiard, kes omaH poolt
Oodatakse kiiigi asjast huvitatute <isaviittu.
soovis, et teklit kantaks ka parast
esimest kursust ja et seda ei jaetaks ainult seinakaunistuseks.
Meeri, jagame Sinu leina
Loodame, et. uus
tore
algatus
armsa
leiab j argmisel
siigisel
laialdast
EMA
foetust. Ootame koost66d selle illisurma puhu).
6pilaselu
tahtsa siindmuse
pidulikumaks
ja.
emotsionaalsemaks
LPT IV kursus ja
muutmisel.
kursusejuhendaja

Taaskohtumish~

paev

Algus on tehtud

Informiin

II

(PMT)
...... 237;5 (I.(}7,5+ 130)
3. Mati Jdelaan (MMT)
215,0'(95+ 120).
2. Ullar Aarmaa (6,-t.)
- 100 kg
97,5(40+57,5)
1. Ennu Kotkas (PMT)
3. Heiki Eller (MMT)
325,0(140+185)
55,0{25+ 30), 2. Kalev Reimann (2)
- 56 kg voistlejaid polnud,
212,5(90+ 122,5)
3. Valter Kook (o.-t.)
- 60 kg
210,0 (90+ 120),
1. Vladimir Kuzma (PMT)
65,0(32,5 + 32,5),
- ll O kg
1. Mikk, Vaarrnann (PMT)
- 67,5 kg
.
240,0(107,5+132,5)
L Andrus Rilndal (PMT)
2. Mait MoUlts (PMT)
210;0(92,5+117,5)
232,5( 105+ 127,5)
2. Mart Taklai (MMT)
3. Alar Kuusik (MMT) ,
155,0(70+85)
.
175,0(75+100)
3. Rein Urman (MMT)
150,0(65+85),
ja iile 110 kg
1. Rain Jeret (PMT)
- 75 kg
•
.
162,5 (70+ 92,5)
1. Kaarel Moisa (PMT)
182,5 (82,5 + 100) 2. Toomas Asi (PMT)
155,0(70+85)
kg.
2. Kalev Pagarand
(PMT)
177,5(82,5+95)
EPA. meistriks
tulid esmakord3. Andres Noorkoiv
(MMT)
selt Vladimir Kuzma, Kaarel Moisa,
175,0(75 -I- 100)., Aleksander
Absalon,
Mikk Vaarmann ja Ridn Jerel.
'- 82,5 kg ,
Ulekaaluka
meeskonnav6idu
said
1. Aleksander Absalon
(PMt)
tulevased rnehhanisaatorid,
kes ko... 245,0{105+140)
gusid rohkern punkte kui teised tea,
2. Guido Lill (6.-1.)
.
duskonnad kokku:
. 232,5 (102,5 +130)
I PMT ~ 143, II MMT - 51,
3. Valdek Lehes (PMT)
215,0(95+ 120), III A ~ 36, 4. V - 24, 5. 2 - 20
ja 6. M - 7 punkti.
- 90 kg
TIlT KAIMUR,
1. Vladimir Babuskin
(2)
peakohtunik
300;0(140+160)

Pildid
3,5
f3
4
4,1
2,6
2,5
3

Kokku
35
33
39,5
32,1
41,6
24,5
21),5

Koht
III
IV
II
V
I
VII
VI

Tanu 16pukursuse
veterinaaride
komsomolibilroole
sai teoks vastsete veterinaariailliopilaste
inauguratsioon
Eesti Pollumajandusmuuseumis. Kus mujal peakski toimurna . pollumajandust
oppima tulnud
noorte pidulik vastuvott
suurkooli
tais6iguslikeks
iili6pilasteks
kui
mitte p611umeeste oma muuseumis.
Hea spetsialist
peab tundma ka
k6ike seda kasulikku,
mida eelnevate p6lvkondade
praktika on talletanud.
Muuseumi pool! tostatatud m6te leidis
niisiis. vastukaja
eelk6ige
veterinaariateaduskonnas.
Koos V kursuse
komsomolisekretari Jiiri Hiovainaga
tapsustasime
muuseumipoolset
osa illi6pilasmiltside katteandmise
tseremoonias.
18. novembri oHtutufinil kogunetigi muuseuini.
Pisut oli ,ka ootamist, kuni muuseumi kiilastav noorpaar oma pulmakiilalistega
tudengii'ele ruumi tegi. K6igepealt
tervituss6nad ja valjapanekute
tutvustamine
muuseumit66tajate
poolt.
Vanemteadur
Lauri Mets viis iiliopilased ka sepikotta. Oma tudengipraktikas
peavad ju tulevased
loomaarstid
hobuserautamiskunsti
tundma.

NBI

ILDIKE JAAGOSILD

Toimetaja
ei jaa nad
vahele»_ .
Jalgrattaga
soiles voib pimedas
kergesti juhtuqa onnetu.s, sest autojuhid markavad rattureid
Jiiga hilja. Paraku ei mililda meil kuskil
helkivat
riidematerjali,
et muuta
"s6itj at paremini nahtavaks.
Mida
eUe v6tta?
Soovitame
kasutada
mililgilolevat ohukolmnurka.
Igast sellisest
jatkub kolmele jalgrattale
ja enam

autodele

«kahe

* * *

NBI

•
•

M. VAJAKAS

silma

Kas suitsetada voi mitte?
Kuidas suhelda?

Nendele kilsimustele saad vastuse tervise rahvaillikoolis
14. detsembril keH 18, kui EPA klubis esinevad Olav Rajavee ja Talis Bachmann.

.Ajaleht «Pollllmajanduse Akadee.
mia», .·postiindeks 202400, toimetus,
Riia 12, tel. 75.5 72. Hans Heidemanni nim. trilkikoja trilkk Tartus,
Kastani ,38.
Tellimise nr. 4188,.
MB-11528. Uksiknumbri
hind 2 kopikat.
CnhlJlJlYMaliHAyce
AKaAeMHlI,.
(cCeJlb-C~XO~lIi1cTBeHHali aKaAeMHlI").
OpraH;
napTKOMHTeTa,
peKTopaTa,
KOMHTeTa.
JIKCM
H npocl>KoMa 3CTOHCKOil CeJlb'
CKOX0311AcTBeHHoilaKaAeMHH 3CT. CCO

